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ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjaink legtöbbet tárgyalt kérdései közé tartozik a globális felmelegedés és klímaváltozás, 

melynek egyik okául az emberi tevékenység miatt megnövekvő széndioxid kibocsátást szokták 

megjelölni, gyakran mindenféle magyarázat nélkül. Ugyancsak központi témája a sajtónak az 

emberiség egyre növekvő energiaigénye, a nem megújuló energiaforrások kimerülése, és a 

megújuló energiaforrásokra való áttérés szükségessége, ám az utóbbi korlátairól, 

nehézségeiről, már kevesebb szó esik. A cikk a teljesség igénye nélkül két egyszerűbb, s egy 

nehezebb, a fizikaórákon, illetve szakkörön tárgyalható számítást, modellt mutat be. Az első 

két számítás annak illusztrálására szolgál, hogy hogyan befolyásolja a felszín hőmérsékletét a 

légkör, a harmadik bonyolultabb, a maximálisan munkává alakítható szélenergiára ad 

becslést.  

BEVEZETÉS 

Mindannyian látjuk az egyre növekvő energiaárakat, és tapasztaljuk a néha nagyon extrém, 

nem az évszaknak megfelelő időjárási viszonyokat. Mind az energiaválság és a megoldására 

javasolt új, megújuló energiák hasznosítási lehetőségei, mind a valószínűsíthető klímaváltozás 

komoly problémák, melyekről a felnövekvő generáció számára kötelességünk reális képet 

nyújtani. A mélyebb megértés és megértetés érdekében mindenképpen szükséges ezeket a 

témákat beépíteni az iskolai oktatásba. A témák többsége a fizikához áll a legközelebb, s az új 

tartalmak beépítése komoly többletfeladatot jelenthet a fizika órákon, ugyanakkor a témakör 

érdekessége és a politikai életet is befolyásoló fontossága lehetőséget nyújt a fizikai törvények 

vonzó alkalmazására és hasznosságuk bemutatására. 

KÉT BECSLÉS A FÖLDFELSZÍN ÁTLAGOS HŐMÉRSÉKLETÉRE  

A következő két becsléssel [1] könnyen elmagyarázható a diákoknak a légkörben levő 

üvegházgázok melegítő hatása. (A szükséges előismeretek: feketetest sugárzása, Stefan—

Boltzmann törvény, Wien-féle eltolódási törvény, Napállandó és az albedó fogalma.) 

a) A földfelszín átlaghőmérséklete a légkör nélkül  

Tekintsük a Földet abszolút fekete testnek, amely a Napból érkező sugárzást részben 

elnyeli, részben visszaveri, (a Föld átlagos albedója a=30%:) miközben sugároz is. Mivel a 

Föld termikus egyensúlyban van ezért a kisugárzott és elnyelt teljesítmény egyenlő. A 

számolás legnehezebb lépése a középiskolában annak a megértetése, hogy míg a kisugárzás a 

teljes földfelszínen keresztül történik, tehát a gömb felszínével kell számolni, addig az 

elnyelésnél csak a felszín sugárzásra merőleges komponensével kell számolni, tehát csak a 

Föld keresztmetszetének területét, kell szorozni a Napállandóval ( S=1370 W/m2). (Az első 

szemléltetése egyszerű, a lángba belógatott anyacsavar minden irányból nézve vörösen izzik, 

tehát minden irányba izotróp módon sugároz. Az elnyelésnél viszont csak a napsugárzásra 

merőleges keresztmetszettel kell számolni, ez érzékeltethető, azzal a kísérlettel, hogy amikor 
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egy sötét szobában egy asztali lámpával megvilágítunk egy labdát, annak a lámpával 

ellentétes oldala jól láthatóan árnyékban marad.) Az így kapott egyenlet tehát:  
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melynek megoldása:  

 C18K255
4

)a1(S
T 4

o 



  (2) 

A kapott hőmérsékletérték meglepően kicsi, módosítanunk kell a modellt, vegyük tehát 

figyelembe a légkört is.  

b) A tökéletesen elnyelő légkörrel borított földfelszín átlagos hőmérséklete  

A számolás előtt érdemes néhány szót szólni, arról, hogy miért van melegítő hatása a 

légkörnek. A Napot is és a Földet is fekete testnek tekintjük, ám mivel felszíni hőmérsékletük 

más, ezért a Wien-féle eltolódási törvény értelmében a Nap a látható fény tartományában, míg 

a Föld az infravörös tartományban sugároz a legintenzívebben. Az 1. ábra grafikonján a 

különböző gázok elnyelési spektruma látszik. Leolvasható, hogy a légkör szinte teljesen 

átlátszatlan az ultraibolya tartományban, nagyon jó elnyelő az infravörös tartományban és 

szinte teljesen átlátszó a látható fény tartományában. Ebből az következik, hogy a felszín által 

az infravörös tartományban kibocsátott sugárzást a légkör majdnem teljesen elnyeli, és 

minden irányba visszasugározza, tehát a Föld által kisugárzott energia egy része nem jut ki a 

világűrbe.  

Érdemes elmagyarázni azt is, hogy ennek az un. üvegházhatásnak a 2/3 részét a légköri 

vízgőz adja, mégis az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházgázok közül a 

legjelentősebb, s a legtöbbet emlegetett a CO2. Ennek oka, hogy míg a vízgőz nagyjából 10 

napig marad a légkörben, a szén-dioxid légköri tartózkodási ideje kb. 100 év. A vízgőz 

szerepe azért nagyon jelentős, mert ha megemelkedik a légkör átlag-hőmérséklete, akkor 

nagyobb lesz a vízgőztartalma is, és ebből kifolyólag még jobban felerősödik az 

üvegházhatás.  

Ugyancsak említésre méltó, hogy a szén-dioxidon, és a vízgőzön kívül, más üvegházgázok 

is vannak, sőt náluk sokkal „erősebb üvegházgázok‖, mint például a metán és a dinitrogén-

oxid, is léteznek. Ezeknek azonban sokkal kisebb a légköri koncentrációja mint a szén-

dioxidé ezért hatásuk kevésbé jelentős.. (A metánnál és a dinitrogén-oxidnál is veszélyesebb a 

freon és a kén-hexafluorid, de ezek koncentrációja már nagyon kicsi.) [2]  

A második modellben a légkört teljesen ‖átlátszatlannak‖ vesszük, mivel a felszín a 

legintenzívebben az infravörös tartományban sugároz, s ebben a tartományban a légkört 

alkotó gázok szinte minden sugárzást elnyelnek. A 2. ábrán a sugárzások leegyszerűsített 

modellje látható.  



Környezetfizika 

255 

 
1.ábra. Néhány légköri gáz elnyelési spektruma [3] (a függőleges tengelyen a légköri elnyelés 

százalékos aránya, a vízszintes tengelyen a felszín által kibocsátott sugárzás μm-ben mért 

hullámhossza látható) 

 

 

 

 

 

2. ábra. A nyilak a Napból beérkező és visszavert  (bal oldali); a felszínről visszasugárzott 

(jobb oldali); és a légkör által kibocsátott  (középső) sugárzásokat mutatják.  

Tekintsük a Föld, és a Föld-atmoszféra rendszert. Mindkét rendszer egyensúlyban van 

ezért a következő egyenleteket írhatjuk fel:  

A Földre: 24

f
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a

2 r4Tr4TrS)a1(   (3) 

A Föld-atmoszféra rendszerre: 24

a

2 r4TrS)a1(   (4) 

(Ta az atmoszféra, Tf  a földfelszín hőmérséklete, és r a Föld sugara.) Az egyenletrendszert 

megoldva a következő eredményeket kapjuk: Ta=T0=255K=-18°C és 

C30K303T2T 0
4

f  . Az első eredmény érthető, visszakaptuk a légkör hőmérsékletére 

a csupasz Föld hőmérsékletét. A földfelszín hőmérsékletére viszont nagyobb értéket kaptunk, 

mint a ténylegesen mért átlagos hőmérséklet (15°C) még mindig nem tökéletes a modell, de 

az atmoszféra melegítő hatása jól érzékelhető. 

Érdemes kitérni arra is, hogy bár a rendszer egyensúlyban van, még sincs hőmérsékleti 

egyensúly. Ennek az az oka, hogy a Föld-légkör rendszer nem zárt rendszer, a Napból érkező 

sugárzás konstans energia-bevitelt biztosít.  

A két modell mellett mindenképpen érdemes kitérni arra, hogy valójában sokkal 

bonyolultabb a helyzet, a légkör nem minden sugárzást nyel el, és vannak más 

mechanizmusok is melyek „fűtik‖ a légkört, mint például a vízpára kicsapódása. Több éves, 

az egész Földre kiterjedő mérés és számolás eredménye a látható 3. ábrán, mely a légkör éves 

energiamérlegét mutatja.  
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3. ábra A Föld éves átlagos energiamérlege [4] (Az IR az infravörös rövidítése.)  

BECSLÉS A NAPENERGIA SZÉLENERGIÁVÁ ALAKÍTÁSÁNAK 

HATÁSFOKÁRA  

A következő probléma, amelyet de Vos és Flater [5] nyomán tárgyalunk, mind fizikai, 

mind matematikai szempontból jóval nehezebb, inkább szakkörre való, a szélsőérték számítás 

elemei mellett a diákoknak a Carnot-körfolyamatot is ismerniük kell a megoldáshoz. Míg az 

előző két modell esetén a földfelszínt homogén hőmérséklet-eloszlásúnak tekintettük, s nem 

foglalkoztunk azzal milyen módon egyenlítődik ki a felszín hőmérséklete, most éppen ezt a 

kiegyenlítődési folyamatot vizsgáljuk. Tapasztalatból tudjuk, hogy a felszín hőmérséklete 

erősen inhomogén, s a különböző hőmérsékletű helyek közötti hőmérsékletkiegyenlítődés 

részben a légköri áramlásokkal, a széllel történik. Tehát a szél energiája is a Napból jövő 

energia egy részének konverziójából származik. Az alábbi modellben a maximálisan 

szélenergiává alakuló energiára adunk becslést. Tekintsük a Földet olyan bolygónak, amelyre 

a következők igazak:  

• A bolygó mindig ugyanazt a felét fordítja a Nap felé. (r a sugara); 

• T1: A Nap felőli oldal hőmérséklete; 

• T2: Az árnyékos oldal hőmérséklete; 

• A két térfél között az energiacserét a szél biztosítja, s ez munkavégzés akkor a 

legnagyobb, ha a folyamat reverzibilis Carnot-gépként működik (valójában csak a szél 

konverzió részfolyamatot tekintjük reverzibilisnek, a radiatív transzport 

részfolyamatok irreverzibilisek. Az ilyen folyamatokat endoreverzibilis 

folyamatoknak nevezük [6]); 

• Mindkét térfélen a hőmérsékletet eloszlást homogénnek tekintjük. 

A Napból érkező sugárzás intenzitása a távolsággal négyzetesen csökken, ezért a 

megvilágított térfél által elnyelt sugárzás teljesítményére:  
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adódik, ahol a a bolygó albedója, RN a nap sugara, és RB a bolygó és a Nap távolsága, r pedig 

a bolygó sugara. Az 4

N2

B

2

N T
R

R
  kifejezés a Nap és a Föld adataival számolva éppen a 

Napállandóval (S) egyezik meg.  

4. ábrán látható sematikus rajz a bolygó hőháztartásának modelljét mutatja. Az η 

hatásfokú, W munkát végző, reverzibilisen működő hőerőgép biztosítja a bolygó melegebb és 
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hidegebb fele közötti hőcserét és termeli a szél kinetikus energiájának megfelelő munkát. A 

gép két hőtartállyal áll kapcsolatban.  

 
4. ábra. A bolygó hőháztartásának modellje. 

Az egyik a bolygó melegebbik fele, mely T1 hőmérsékletű és a TN hőmérsékletű nap 

sugárzását elnyeli, s a közelítőleg 0 K hőmérsékletű világűrbe sugároz, miközben Q1 hőt lead 

a Carnot-gépnek. A (6) egyenlet az erre a hőtartályra felírt energiamegmaradás. A másik 

hőtartály a bolygó T2 hőmérsékletű hideg fele, amelynek a hőerőgép Q2 hőt ad le, s ez a 

hőtartály is a 0 K hőmérsékletű űrbe sugároz. A (7) egyenlet ezt az energiaegyensúlyt fejezi 

ki. A (8) egyenlet, a Carnot-gép reverzibilitásából adódó feltétel, a (9) a reverzibilis Carnot-

gép hatásfoka, és a (10) a termodinamika első főtétele. 
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Q1-et és Q2-t beírva a (8) egyenletbe és felhasználva a (9) egyenletet a két térfél 

hőmérsékletére a következők adódnak:  

 N

4

3

2

B

2

N

1 T
1)1(

R

R
)a1(

2

1

T




  (11)  

 N

4

3

2

B

2

N

2 T
1)1(

R

R
)a1(

2

1

)1(T




  (12) 

A hőmérsékleteket visszaírva a (6) és (7) egyenletbe és Q1-et és Q2-t behelyettesítve a (10) 

egyenletbe kifejezhető a Carnot-gép által végzett munka: 
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Keressük azt a hatásfokot, amelyre ez a munka maximális. Így a 0
d

dW



 egyenletet kell 

megoldanunk amely a deriválás elvégzése után a következő negyedfokú egyenletre 

rendezhető:  

 02864 234   (14) 

Mivel a hatásfok csak 0 és 1 közötti értéket vehet fel ezért csak ezen az intervallumon 

keressük a megoldást. Számítógéppel vagy grafikus kalkulátorral megkereshető az egyenlet 

közelítő megoldása, s ez η=0,307. Az (5) és (13) kifejezéseket összehasonlítva látszik, hogy a 

szél által végzett munka:  
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A fent kiszámított hatásfokot behelyettesítve, a maximális munkára Wmax=0,0767QN 

adódik, tehát körülbelül a Nap energiájának 7%- a alakítható át munkává a reverzibilisen 

működő Carnot-géppel. Meglepő, hogy ez az adat minden bemenő paramétertől, még a Nap 

hőmérsékletétől is független, tehát minden bolygóra azonos. 

A valóságban ez az érték sokkal kisebb, a Föld esetében, a beérkező napenergiának csak 

kb. a 3 %-a alakul szélenergiává. Természetesen a modell egyáltalán nem tökéletes, a valóság 

ennél sokkal bonyolultabb. Egyrészt semmilyen mechanizmus nem garantálja, hogy a Carnot 

gép olyan hatásfokkal működik, amelyre a munkavégzés maximális. Másrészt a valóságban 

mindig van hőátadás a két térfél között: a hővezetés és a forgás következtében. S végül, de 

nem utolsó sorban a szél a Földön nem két különböző hőmérsékletű félgömb között fúj, 

hanem a lokálisan más hőmérsékletű helyek között. 

A fenti számítás csak elvi maximumot mutat a Föld szélrendszerében megjelenő energiára. 

A szélenergia hasznosításakor azonban ez az energiamennyiség nem használható fel teljes 

mértékben s az igazán gazdaságos hasznosításhoz is még nagyon sok technikai újításra van 

szükség, s ugyancsak lényeges megemlíteni, hogy a szélerőművek hatásfokát az un. Betz limit 

is korlátozza. (A turbinák a szél kinetikus energiájának maximum 16/27 részét tudják 

hasznosítani.) [7] 
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